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                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                    Από το πρακτικό της  09 - 01 - 2017 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :008/2017 
 
ΘΕΜΑ: «Υπηρεσίες Συµβούλου για την καταγραφή και την επεξεργασία των οικονοµικών και 
ενεργειακών δεδοµένων και των µοντέλων εξοικονόµησης ενέργειας καθώς και κατάρτιση των 
προδιαγραφών και του µηχανισµού πληρωµών για τη συγγραφή των συναφών συµβατικών 
τευχών καθορισµού του αντικειµένου, για τη δηµοπράτηση της αναβάθµισης του ηλεκτροφωτισµού 
κοινοχρήστων χώρων και οδών µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας και του κόστους 
λειτουργίας» 
 

 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 09η του µήνα Ιανουαρίου έτους 2017, 

ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 22:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 

Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 312/05-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του 

προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) 

µελών ήταν παρόντες είκοσι επτά (27) και απόντες έξι(06)οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  

νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Αποστολίδου Μαρία 
2 Βαλάνος Νικόλαος 2 Εµεινίδης Αναστάσιος  
3 Κωνσταντίνου Κυριάκος 3 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
4 Καρράς Ευστράτιος 4 Γυµνόπουλος Κοσµάς 
5 Κουσενίδης Αλέξανδρος 5 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
6 Κεσόγλου Παύλος 6 Τσοµπανοπούλου Μελίσα  
7 Σουσλόγλου Νικόλαος 7  
8 Σιδηρόπουλος Σάββας 8  
9 Μανωλόπουλος Βασίλης 9  

10 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 10  
11 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 11  
12 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 12  
13 Γρούγιος Ηλίας 13  
14 Κατζικάς Γεώργιος 14  
15 Μεζίκης Βασίλειος 15  
16 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 16  
17 Κυριλλίδης Γεώργιος 17  
18 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 18  
19 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 19  
20 Λαϊνάκου Αφροδίτη 20  
21 Καζαντζίδης Γεώργιος  21  
22 Αβραµίδης Μωϋσής 22  
23 Λαδάς Παράσχος 23  
24 Γκαλέτσης Αθανάσιος 24  
25 Ράπτου Ολγα 25  
26 Νοτάκης Ιωάννης 26  
27 Σµήλιος Ηλίας 27  
28  28  
29  29  
30  30  

 
 



31  31  
32  32  
33  33  

 
Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  

 

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία η οποία και παρέστη και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη, η οποία απουσίαζε. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κος 

Παπαγεωργίου Αθανάσιος έθεσε υπόψη των µελών ότι :  

Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης ενδιαφέρεται για την αναβάθµιση και ορθολογικότερη διαχείριση του 

δηµοτικού φωτισµού σε κοινόχρηστους χώρους και οδούς της περιοχής αρµοδιότητάς του.  

 

Το αστικό τοπίο σχηµατίζεται τις βραδινές ώρες από το δηµοτικό φωτισµό, που επιδρά καθοριστικά στην 

ποιότητα του περιβάλλοντος. Οι κακοφωτισµένες ή υποφωτισµένες περιοχές δεν προκαλούν µόνο 

αρνητικά συναισθήµατα, αποµακρύνουν επίσης την οικονοµική δραστηριότητα, µειώνουν την αξία της 

ακίνητης περιουσίας και εγείρουν ζητήµατα ασφάλειας.  

Από την άλλη, η χρήση απαρχαιωµένων και ενεργοβόρων συστηµάτων φωτισµού, όχι µόνο δεν έχει το 

επιθυµητό λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσµα, αλλά είναι και µια περιττή σπατάλη χρηµάτων και 

ενέργειας, σε δύσκολη οικονοµικά περίοδο  που κάθε δαπάνη είναι σηµαντική, τόσο για τους πολίτες όσο 

και για τον ∆ήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης. 

Το ζητούµενο είναι ο φωτισµός των κοινόχρηστων δηµοτικών χώρων να φωτίζει ποιοτικά την 

καθηµερινότητα της πόλης, να εξοικονοµεί ενέργεια, αλλά και να κρατά τα δηµοτικά τέλη στο χαµηλότερο 

δυνατό επίπεδο.  

Για το λόγο αυτό ο ∆ήµος έχει σκοπό να προχωρήσει στη δηµοπράτηση έργων σχετικών µε τον 

εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση της διαχείρισης του υπάρχοντος δικτύου φωτισµού, ιδίως δε για την 

ενεργειακή αναβάθµιση και την αυτοµατοποίηση των συστηµάτων ηλεκτροφωτισµού των κοινόχρηστων 

δηµοτικών χώρων. 

Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης θα επιδιώξει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει επιλεγµένα προγράµµατα 

αναβάθµισης του δηµοτικού φωτισµού και εξοικονόµησης ενέργειας σε διάφορες περιοχές της 

περιφέρειάς του, όπως κεντρικούς και περιφερειακούς δρόµους, αλλά και πεζόδροµους - πλατείες, µε την 

αξιοποίηση προϊόντων τελευταίας τεχνολογίας τόσο όσον αφορά: 

■ φωτιστικά σώµατα (τεχνολογία LED, ηλεκτρονικά συστήµατα έναυσης, σύστηµα εύκολης 

συντήρησης, δυνατότητες αυτόµατου dimming κ.λ.π.), αλλά και 

■ συστήµατα διαχείρισης (κεντρικό σύστηµα διαχείρισης και παρακολούθησης της κατάστασης και 

της κατανάλωσης, κλπ). 

Οι παρεµβάσεις αυτές, µεταξύ άλλων αποσκοπούν σε στόχους όπως: 

■ Η αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος, µε την εφαρµογή εξειδικευµένης µελέτης φωτισµού 



κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

■ Η εξοικονόµηση πόρων και ηλεκτρικής ενέργειας, µε την εγκατάσταση λαµπτήρων και 

φωτιστικών σωµάτων νέας τεχνολογίας και συστήµατος τηλεχειρισµού. 

■ Η διατήρηση των δηµοτικών τελών σε χαµηλά επίπεδα, ακόµη και η µείωσή τους. 

■ Η βελτίωση της ασφάλειας (οδικής και προσωπικής) των πολιτών και η αποτροπή της 

εγκληµατικότητας. 

 

Επισηµαίνεται ότι η χρηµατοδότηση του συστήµατος αναβάθµισης µπορεί να γίνει χωρίς άµεση 

επιβάρυνση του δηµοτικού προϋπολογισµού, µέσω της αποπληρωµής του έργου από τα µελλοντικά 

δηµοτικά τέλη.  

Τέλος, η εξοικονόµηση ενέργειας και η µείωση του κόστους ηλεκτροδότησης, µπορεί να επιφέρει µείωση 

της σχετικής δαπάνης ∆ηµοτικών Πόρων, ενδεχοµένως δε να επιτρέψει ακόµη και την µελλοντική µείωση 

των δηµοτικών τελών φωτισµού. 

 

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στο ∆ήµο άµεσα να  υλοποιήσει το παραπάνω έργο 

εξασφαλίζοντας:  

Αντικατάσταση όλων των ενεργοβόρων λαµπτήρων στους κοινόχρηστους χώρους και στις οδούς µε 

αντίστοιχους νέας τεχνολογίας µε καλύτερη απόδοση και µικρότερη κατανάλωση.  

Εγγυηµένη απόδοση µε µείωση στην κατανάλωση ενέργειας µεγαλύτερη του 50%.   

∆υνατότητα µείωσης των δηµοτικών τελών λόγω της µείωσης του κόστους ηλεκτροφωτισµού της πόλης. 

Αναβάθµιση του φωτισµού της πόλης µε την εφαρµογή εξειδικευµένης µελέτης φωτισµού σύµφωνα µε τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Επέκταση του δικτύου όπου απαιτείται.  

Βελτίωση της ασφάλειας στην πόλη (οδικής και προσωπικής) και αποτροπή της εγκληµατικότητας.   

Σύγχρονο σύστηµα συντήρησης και λειτουργίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Μελλοντικές πληρωµές µε βάση τη διαθεσιµότητα των υπηρεσιών δηλαδή την καλή λειτουργία του 

συστήµατος συντήρησης και λειτουργίας και την ενεργειακή απόδοση που επιτυγχάνεται.  

 

Το έργο υλοποιείται χωρίς κανένα περαιτέρω κόστος για το δήµο και εγγυηµένη ολοκλήρωση ακόµα και 

κάτω από τις πιο δύσκολες οικονοµικές συνθήκες.  

Το αντικείµενο του έργου αφορά στην ενεργειακή αναβάθµιση των κοινόχρηστων χώρων και οδών µε τη 

χρήση λαµπτήρων και µεθόδων νέας τεχνολογίας και άπτεται γνωστικού κλάδου που παρουσιάζει 

σηµαντικό βαθµό εξειδίκευσης, αφού αποτελεί τεχνολογία αιχµής που αναπτύσσεται ταχύτατα τα 

τελευταία χρόνια, προϋποθέτει δε εξειδικευµένη κατάρτιση και εµπειρία στη µελέτη και στο σχεδιασµό των 

σχετικών προδιαγραφών και εφαρµογών, την οποία δεν διαθέτει το προσωπικό που υπηρετεί στην 

Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.  

 

Επειδή πρόσφατα ίσχυσε ο Ν. 4412/2016 που αφορά τις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων 

συµβάσεων, επιφέροντας όχι µόνο σηµαντικές αλλαγές στις µέχρι σήµερα νοµοθετικές προβλέψεις, αλλά 

περαιτέρω για την εφαρµογή του απαιτείται η έκδοση πρότυπων τευχών από την αρµόδια αρχή, τεύχη 

που µέχρι σήµερα δεν έχουν εκδοθεί. 



Επειδή η ΕΑ∆ΗΣΥ εξέδωσε πρόσφατα τo µε αριθµό πρωτ. 4584/30.9.2016 έγγραφό της, που επιτρέπει 

στις αναθέτουσες αρχές µέχρι της εκδόσεως πρότυπων τευχών να προβαίνουν στην εξ ιδίων κατάρτιση 

των αναγκαίων για τις διαγωνιστικές διαδικασίες τευχών δηµοπράτησης, σεβόµενες τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016. 

Επειδή ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης δεν διαθέτει σχετική εµπειρία και θα πρέπει να αναζητήσει τις 

Υπηρεσίες σε εξωτερικό Συνεργάτη για την καταγραφή και την επεξεργασία των οικονοµικών και 

ενεργειακών δεδοµένων και των µοντέλων εξοικονόµησης ενέργειας, καθώς και την κατάρτιση των 

προδιαγραφών και του µηχανισµού πληρωµών που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των 

συµβατικών τευχών. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης επιθυµεί να έχει στην διάθεσή του πρότυπο 

σύνολο τευχών για την δηµοπράτηση της σχετικής σύµβασης. Από την άποψη αυτή, είναι αναγκαία η 

παροχή υπηρεσιών εξειδικευµένου συµβούλου, µε κύριο αντικείµενο την κατάρτιση των προδιαγραφών 

και του µηχανισµού πληρωµών καθώς και τη συµβολή στην προετοιµασία σχεδίου διακήρυξης για την 

ανάθεση δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών ηλεκτροφωτισµού και ενεργειακής αναβάθµισης κοινόχρηστων 

δηµοτικών χώρων. 

 

Για τους λόγους αυτούς: 

Προτείνεται 

1. να ληφθεί απόφαση για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: ««Υπηρεσίες Συµβούλου για 

την καταγραφή και την επεξεργασία των οικονοµικών και ενεργειακών δεδοµένων και των 

µοντέλων εξοικονόµησης ενέργειας καθώς και κατάρτιση των προδιαγραφών και του µηχανισµού 

πληρωµών για τη συγγραφή των συναφών συµβατικών τευχών καθορισµού του αντικειµένου, για 

τη  δηµοπράτηση της αναβάθµισης του  ηλεκτροφωτισµού κοινόχρηστων χώρων και οδών µε 

σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας και τη µείωση του κόστους λειτουργίας» µε προεκτιµόµενο  

προϋπολογισµό περίπου 35.000 πλέον Φ.Π.Α µε την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού , 

ώστε να τροποποιηθεί το Τεχνικό Πρόγραµµα του 2017 και σε µετέπειτα απόφαση να γίνει 

αναµόρφωση του προϋπολογισµού σύµφωνα µε την υπό σύνταξη µελέτη της παροχής υπηρεσιών. 

2. Να ανατεθεί στον δήµαρχο η εκτέλεση της απόφασης. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 

∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,  

 

                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)Εγκρίνει την λήψη απόφασης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: ««Υπηρεσίες Συµβούλου 

για την καταγραφή και την επεξεργασία των οικονοµικών και ενεργειακών δεδοµένων και των µοντέλων 

εξοικονόµησης ενέργειας καθώς και κατάρτιση των προδιαγραφών και του µηχανισµού πληρωµών για τη 

συγγραφή των συναφών συµβατικών τευχών καθορισµού του αντικειµένου, για τη  δηµοπράτηση της 

αναβάθµισης του  ηλεκτροφωτισµού κοινόχρηστων χώρων και οδών µε σκοπό την εξοικονόµηση 

ενέργειας και τη µείωση του κόστους λειτουργίας» µε προεκτιµόµενο  προϋπολογισµό περίπου 35.000 

πλέον Φ.Π.Α µε την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού , ώστε να τροποποιηθεί το Τεχνικό 



Πρόγραµµα του 2017 και σε µετέπειτα απόφαση να γίνει αναµόρφωση του προϋπολογισµού σύµφωνα µε 

την υπό σύνταξη µελέτη της παροχής υπηρεσιών. 

Β)Εγκρίνει την εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου για την υπογραφή της σύµβασης. 
 

Γ) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 008/2017 

 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

 

    Ο Πρόεδρος    

 

                                                                                                            Τα Μέλη 

Κουσενίδης Αλέξανδρος     Αµπελόκηποι  10 - 01 - 2017 

  

Η Ειδική Γραµµατέας                                                                          Ο Πρόεδρος     

 

 

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Κουσενίδης Αλέξανδρος 


